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คํานํา  

เครื่องมือสําคัญในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการกับ
ประชาชน หรือผูมารับบริการ เครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญก็คือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการปองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ท่ีทุกหนวยงานสามารถจัดทําเปนแนวทางใหบุคลากรทุกหนวยงานไดมีแนวทางการปฏิบัติ                
ท่ีชดัเจนและมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีอยางสุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ไดแก การอนุมัติอนุญาต  การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ ถาหนวยงานสามารถบริหารจัดการแผนบริหารความเสี่ยงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุกกระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญขององคกร และมีเครือขาย
เขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีสวนรวมในการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือยืนยันไดวา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะสามารถพัฒนาใหเปนองคกร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ใหเปน “ประเทศไทยใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ” โดยประเมินผลไดจากคะแนนคาดัชนีวัดการรับรูการทุจริต (Perception 
Corruption Index: PCI) ของประเทศไทยท่ีสูงข้ึน 
  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะใชเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ซ่ึงเปนการสรางการยอมรับในความโปรงใสในการบริหารจัดการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ            
ตอบุคลากรภายใน ผูรับบริการ ประชาชน สาธารณะชน และสังคม 
         
 

กลุมงานจรยิธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                                      เมษายน 2565 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) กําหนดวิสัยทัศนไว คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนดวย
ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาภาครัฐตามหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม มีความทันสมัย สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ กําหนด
บทบาทหนาท่ีใหชัดเจนวาเปนหนวยงานควบคุมกํากับหรือใหบริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการทํางาน
รวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุน         
ใหภาคี องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล
และรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสรางวัฒนธรรมตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน และสรางจิตสํานึก ปลูกฝงคานิยมใหทุกภาคสวนตอการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3มุงเนนการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยใหเปน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยมี
เปาหมาย คือ สรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคสวน และปฏิรูป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
เนนการพัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดโอกาส
การทุจริต โดยประเมินจากคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
มากกวารอยละ 50 หรืออยูในลําดับ 1 ใน 57 ของโลก 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดกลยุทธ
การดําเนินงานไวดังนี้  

กลยุทธท่ี 1 กําหนดใหสวนราชการมีการบริหารงานบุคคลท่ีมีระบบคุณธรรม (Merit System) 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปน “คนดี คนเกง คนกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง”  

กลยุทธท่ี 2 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารงานดวยความซ่ือตรง และรับผิดชอบตอหนาท่ี 
กรณีท่ีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

กลยุทธท่ี 3 กําหนดใหเสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีความเปนมือ
อาชีพในการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน  

กลยุทธท่ี 4 กําหนดใหมีการลดการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานของรัฐ  ในการใชอํานาจรัฐท่ีไดรับมอบ  
กลยุทธท่ี 5 กําหนดใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีท่ีไดรับโดยไมคํานึงถึงอามิส

สินจาง 
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 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  2565 ตัวชี้ วั ด ท่ี  10 การปอง กันการทุจริต                 
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเปดเผยการดําเนินงานของหนวยงานตอสาธารณะ ใน 2 ประเด็น คือ 

1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการปองกันการทุจริต ประกอบดวย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป O37 การดําเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประกอบดวย     
O39 – O41 รายงานกํากับติดตามการปองกันการทุจริตประจําป และรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ปงบประมาณท่ีผานมา  

2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต เปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

เกณฑการประเมินครอบคลุมการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางออม รวมถึงการบริหารจัดการบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการทุจริต นําไปสูการ
ปรับปรุง แกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดกําหนดให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
     ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนไปอยางมี
คุณธรรม มีความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือเปนการสนองคุณ
แผนดินในการเปนขาราชการท่ีดี ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก สรางวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริตใหกับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุมงานจริยธรรม จึงไดจัดทําโครงการ ยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัดกรม เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระดับกรมและระดับหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหมีมาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารและการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  



3 

 

2) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเครือขายตอตานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งในการ         
เฝาระวัง ปองกัน การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน และเพ่ิมเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เพ่ือจัดการความรูดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ขอมูลท่ัวไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

วิสัยทัศน  
“เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีคุณภาพเพ่ือ

การคุมครองผูบริโภคและการพ่ึงตนเองดานสุขภาพท่ียั่งยืนแบบมีสวนรวม”  
พันธกิจ    

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนใหสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน 
   ประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนและภาคี 
   เครือขาย 
5. พัฒนาการวิจัย องคความรู นวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบบริการสุขภาพและการจัดการ  
   สุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองคกร 

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน  
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ        
    ไดอยางยั่งยืน  
3. ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการแพทยในระดับนานาชาติ 

อัตลักษณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  
เปนผูบริหารจัดการใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพ และเปนผูบริหารจัดการ 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

คานิยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  ส.บ.ส. 
 ส: สมรรถนะเปนฐาน, สรางสรรคส่ิงใหม / บ: บริการดวยใจ / ส: ใฝสามัคค ี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ  
        สุขภาพสูมาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 1 
  1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด 
 2. ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพท่ีปลอดภัย 
 3. อุตสาหกรรมการแพทยและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีศักยภาพในการแขงขันในระดับนานาชาติ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย 
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เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพ่ึงพาตนเองไดดานสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล   

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2 โครงสราง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นกลาง หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นภมูิภาค 

กองแบบแผน 

กองวศิวกรรมการแพทย ์

กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน 

กองสขุศกึษา 

สาํนกังานเลขานกุารกรม 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กลุม่งานจรยิธรรม 

กลุม่บรหิารทรพัยากรบคุคล 

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุม่แผนงาน 

สาํนกัผูเ้ช่ียวชาญ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองกฎหมาย 

กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ 

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ 

กองสขุภาพระหวา่งประเทศ 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 10 อบุลราชธานี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 1 เชียงใหม ่

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 2 พิษณโุลก 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 3 นครสวรรค ์

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 4 นนทบรุี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 5 ราชบรุ ี

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 6 ชลบรุ ี

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 7 ขอนแก่น 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 8 อดุรธานี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 9 นครราชสมีา 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 11 สรุาษฎรธ์านี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 12 สงขลา 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค ์

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคกลาง จงัหวดัชลบรุ ี

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคใต ้จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานจงัหวดัชายแดนใต ้จงัหวดัยะลา 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดต้ังหนวยงานเปนการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       
และเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

1. โครงสรางตาม พ.ร.บ.แบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2563  
1) สํานักงานเลขานุการกรม 
2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
3) กลุมตรวจสอบภายใน 

     4) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
  5) กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

6) กองกฎหมาย 
7) กองแบบแผน 
8) กองวิศวกรรมการแพทย 
9) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

   10) กองสุขศึกษา 
 2. โครงสรางการบริหารภายใน 

1) กองสุขภาพระหวางประเทศ   2) ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
3) ศูนยคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 4) กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) กลุมแผนงาน     6) กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สํานักผูเชี่ยวชาญ    8) กลุมงานจริยธรรม 
9) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 เชียงใหม 
10) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 พิษณุโลก 
11) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 3 นครสวรรค 
12) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 นนทบุรี 
13) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี 
14) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 ชลบุรี 
15) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 7 ขอนแกน 
16) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี 
17) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมา 
18) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี 
19) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 11 สุราษฎรธานี 
20) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 สงขลา 
21) ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค 
22) ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 
23) ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 
24) ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช 
25) ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา 
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กรอบการดําเนินงานประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุมงานจริยธรรม ไดกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ประเมินความ
เสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  
 ตารางท่ี 1. กรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มอบนโยบายและใหความรูความเขาใจดานการ
บริหารความเส่ียงตอการทุจริตและประพฤติ   
มิ ชอบ  เ พ่ื อ ส ร า ง มู ลค า เ พ่ิ มแล ะ รอ ง รั บ
ยุทธศาสตร พัฒนาองค ก ร ให เป นองค ก ร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

                        

2 การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนสําคัญท่ีจะทําการประเมินความเส่ียง
และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจัดเตรียมขอมูล ขั้นตอน 
แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน (เปนปจจัย
นําเขาในกิจกรรมท่ี 3) 

                        

3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความ
เส่ียงใหกับหนวยงานในสังกัด เพ่ือวางระบบการ
ประเมินความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง
ตอการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรมและ
ระดับหนวยงาน 

         
  

              

4 หนวยงานในสังกัด จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
ตอการทุจริต ตามภารกิจหลักของหนวยงาน
และภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญและจัดสงรายงาน
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต รอบท่ี 1 
(ขั้นตอนท่ี 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ ของ 
สํานักงาน ป.ป.ท.) 

                        

5 กจธ. สรุปแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับกรม เสนอผูบริหารและ
สํานักงาน ป.ป.ท 

                        

6 หนวยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เ ส่ียงการทุจริต พรอม ท้ังรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน บริหารความเส่ียงการ
ทุจริต รอบท่ี 2 (ขั้นตอนท่ี 6 – 9 ตามแบบ
รายงานฯ ของสํานักงาน ป.ป.ท. 

                        

7 กจธ. สรุปผลการดําเนินงานแผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม 
สบส. เสนอ ผูบริหารและสํานักงาน ป.ป.ท 
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การประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเนนการสรางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใชเปนแนวทางการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจําและการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากรทุกทาน 
โดยกลุมงานจริยธรรม ดังนี้ 
1. พิธีประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด รวมตานทุจริต(HSS Zero 
Tolerance)”ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดดําเนินการ เม่ือวันจันทรท่ี 24 มกราคม 2565 ณ หองประชุม 4     
ชัน้ 9 กรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนประธาน ผูบริหารทุกหนวยงานเขารวม
พิธีประกาศเจตนารมฯตอตานการทุจริตในครั้งนี้ รวมถึงบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท้ังในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค ทุกหนวยงาน ท้ังสิ้น 35 หนวยงานเขารวมดําเนินกิจกรรมนี้ดวย  

การชี้แจงการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แกผูบริหาร ผูรับผิดชอบงาน และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรพัฒนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหเปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล กลุมจริยธรรมไดจัด
ประชุมมอบนโยบายและชีแ้จงการดําเนนิงานดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ หองประชุม ชั้น 8 ขางหองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวยผูบริหาร ผูรับผิดชอบงาน เจาหนาท่ีสวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวน 35 หนวยงาน และมีการ
ถายทอดผานระบบ Video conference ไปยังหนวยงานสวนภูมิภาค ท้ัง 17 แหง โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเปนประธาน  
2. การมอบนโยบายของผูบริหารดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

นายแพทยธเรศ  กรัษนัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใหเกียรติเปนประธานเปดการ
ประชุม ไดมอบนโยบายสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอม
กําชับใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอยางเครงครัด  และกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 

1) ผูรับบริการไดรับบริการท่ีดีมีคุณภาพ ดวยความเทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม 
2) บุคลากรเปนคนดี มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีพฤติกรรมบริการท่ีดี 
3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีภาพลักษณท่ีดี เปนท่ี

ยอมรับของสังคม 
ประเด็นท่ีมุงเนนและใหความสําคัญ ประกอบดวย 

1) สรางความโปรงใสในดานการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง พรอมรับ
การตรวจสอบท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 

2) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตองปฏิบัติหรือไมละเวนการปฏิบัติเพ่ือผลประโยชนสูงสุด
ของผูรับบริการและประเทศชาติ ยึดหลักการ “อํานาจมาพรอมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ” 
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3) ผูบริหารทุกระดับตองเปนแบบอยางท่ีดีดานความซ่ือสัตยสุจริต 
4) ทุกหนวยงาน มีการดําเนินการเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

เจตนารมณการตอตานการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด รวมตอตานการทุจริต 
(HSS Zero Tolerance) ตามคานิยม “คนสําราญ งานสําเร็จ”  

1. จะมุงม่ันในหนาท่ี นําบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติอัน
ไดแก ชาติ ศาสนา พระหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ดํารงตนอยูอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนมนุษย        
ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

2. ปฏิบัติราชการอยางเต็มความสามารถ ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได            
ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงอํานาจหนาท่ี ยึดม่ันปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมทน
ตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

3. จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ตอยอดศาสตรของ
พระราชาผูทรงธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและยืนเคียง
ขางสุจริตชนเพ่ือความม่ันคงในชีวิตและประเทศชาติ 

เจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
1. ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน    2. ความพรอมรับผิด  
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร  
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน   6. การสื่อสารภายในและนอกหนวยงาน  

3. แนวทางการขับเคล่ือนงานดานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงาน

จริยธรรม การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหความสําคัญกระบวนการควบคุมภายในเปนกลไกการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม
จริยธรรม ตองพัฒนาและสรางความเขมแข็งกระบวนการควบคุมภายในอยางเปนรูปธรรม และขับเคลื่อนกรมใหเปน
องคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลดวยกลไกและเครื่องมือดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับกรม และระดับหนวยงาน ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเมิน ITA ระดับ
หนวยงาน  ผาน web site เทานั้น 

2) การสงเสริมและพัฒนาหนวยงานในสังกัดใหเปนองคกรคุณธรรม 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีวัฒนธรรม คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
4) สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือคุณธรรมจริยธรรม  
5) พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

4. กรอบแนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางจันทรทิพย พงษสนาม รองหัวหนากลุมงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงกรอบ

แนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญตามแผนบูรณาการการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

1) รอยละ 95 ของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผานเกณฑการประเมิน ITA 
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2) ผลการประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคะแนนมากกวารอยละ 90 (ระดับ A)  
3) การพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม 
4) การพัฒนาบุคลากรใหมีวัฒนธรรม คานิยมซ่ือสัตยสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
5) การพัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6) การประเมินผลการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นพ.ธเรศ กรษันัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําคณะผูบริหาร ผูรับผิดชอบงาน และเจาหนาท่ี
สวนกลางและสวนภูมิภาค ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด รวมตาน
ทุจริต (HSS ZERO TOLERANCE) ในการประชุมผูบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในวันจันทรท่ี 24 มกราคม 2565 ณ หองประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการถายทอดผาน
ระบบ Video Conference รวมดวย เพ่ือทุกหนวยงานในสวนภูมิภาคเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  
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             นพ .ภ านุว ัฒน ป าน เกตุ  ร อ งอธิบดีก รมสนับสนุนบริก า รสุขภ าพ  ปฏิบัติหนา ที ่หัว หนา     
กลุ ม ง านจริย ธ ร รม  มอบแนวทางก ารขับ เ คลื ่อน ง านดา นคุณธ ร รมจริย ธ ร รม  และนา งจันทรทิพ ย        
พ งษสนาม  ร องหัวหนา กลุ ม ง านจริย ธ ร รมชี ้แ จ ง แนวทา งการ ดํา เนิน ง านและการปร ะ เมินผลกา ร
ดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565 ผานระบบ 
V ideo Conference ทุกหนวยงานจํานวน 35 หนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภู มิภาค  
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหวางวันท่ี 28 - 29 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการผานระบบ Video 
Conference ไปยังหนวยงานสวนภูมิภาคทุกแหง  เพ่ือมอบนโยบาย การทบทวนองคความรู ประเมินความเสี่ยง      
และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม และระดับหนวยงาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหเปนองคกรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม
ประกอบดวย   

5.1 เปาหมาย วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 
เปาหมายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ เพ่ือใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีมาตรการการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกท้ังในระดับกรมและระดับหนวยงานท่ีครอบคลุมกระบวนงานหลักและภารกิจ
สนับสนุนท่ีสําคัญ  

วัตถุประสงค ประกอบดวย 
1. เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนงานหลักและภารกิจ

สนับสนุนท่ีสําคัญท้ังในระดับหนวยงานและระดับกรม 
 2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการวิเคราะหความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การ

สรุปและรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการปองกันและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือขายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 35 

หนวยงาน ประกอบดวย เจาหนาท่ีสวนกลาง และสวนภูมิภาค  
5.2 นโยบายผูบริหารสงูสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตองมีพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต ไมยอมรับและไมกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรปูแบบ 
 2) สรางระบบการตรวจสอบ เฝาระวัง และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก อยางเขมแข็ง 

พรอมรบัการตรวจสอบจากองคกรภายใน ภายนอก และภาคประชาสังคม 
 3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีอํานาจหนาท่ีอันยิ่งใหญ 

ตองมาพรอมกับความรับผิดชอบ คนทําดีตองรับไดรับยกยอง ผูทําผิดตองไดรับการลงโทษ 
5.3 การใหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 กลุมงานจริยธรรม ไดเชิญวิทยากร ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในดานการบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต เปนผูใหความรู ฝกปฏิบัติ และเปนผูดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของผูเขารวมประชุมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เนื้อหาวิชาการประกอบดวย 

 1) การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 2) การทบทวนและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ป พ.ศ. 2564 

 3) การทบทวนการฝกปฏิบัติการประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบระดับหนวยงานและระดับกรม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดเปนนโยบาย
ใหทุกหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีครอบคลุมบทบาทหนาท่ีหลักและ
ภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญ 

 4) การฝกปฏิบัติการทบทวนและการจัดทํารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบระดับกรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5) คัดเลือกใหหนวยงานตามภารกิจหลัก หนวยงานภารกิจสนับสนุน และหนวยงานสวนภูมิภาค 
นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญของ
หนวยงาน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผูเขารวมประชุม แลวนํามติและขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไป
ปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานตอไป ท่ีครอบคลุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ประเด็น คือ 1)การอนุมัติ อนุญาต 2)การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  3)การใชงบประมาณและการบริหารทรัพยากร
ภาครัฐ  
6.การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนสําคัญเพ่ือทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต และการ
จัดเตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนปจจัยนําเขาในจัดทําแผนบริหารความเส่ียง
การทุจริตและประพฤติชอบ 

 กลุมงานจริยธรรม ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการคัดเลือกกระบวนงานหลัก
และภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือทําการประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จํานวน 21 กระบวนงาน ประกอบดวย 
  1. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จํานวน 4 กระบวนงาน 
  2. การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี จํานวน 14 กระบวนงาน 
  3. การใชงบประมาณและการบริหารทรัพยากรของรัฐ จํานวน 3 กระบวนงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ัง 21 แผน นั้น ครอบคลุมกระบวนงานภารกิจหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุนท่ีสําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ 

1. ภารกิจดานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ ไดแก 
 1) การอนุมัติ อนุญาตใหประกอบกิจการ ใหดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
2) การออกใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3) การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและหลักสูตรดานการบริการเพ่ือสุขภาพ 
4) การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 
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2. ภารกิจดานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไดแก 
1) การสงเสรมิและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2) การจัดทําแผนแมบท (Master plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
3) การออกแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ (สําหรับแบบท่ัวไป) 

3. ภารกิจดานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก 
1) การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง 

4. ภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญ ไดแก 
1) การพัฒนากฎหมาย 
2) การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) การเผยแพรผลงานวิชาการผานวารสารวิชาการ 
4) การตรวจสอบภายใน 
5) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงข้ึน และฝกอบรม 
6) การจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
7) จัดทํา ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรองหนวยงาน 
8) การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนใหเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในหรือ

ภายนอก 
9) การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผูกระทําผิดกฎหมาย 
10) การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําป 
11) การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
12) การขอใชรถยนตราชการ 

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดําเนินการไดอยางครอบคลุมกระบวนงานหลักตามภารกิจและกระบวนงานสนับสนุนท่ีสําคัญ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนสวนสําคัญในการใหบริการหรือการดําเนินงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงไดกําหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 1) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ท้ัง 21 กระบวนงาน ใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการทบทวนข้ันตอน
การปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพร
ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19) โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต (ตั้งแตข้ันตอนท่ี 1 – 9 ตามเกณฑของ สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 2) กําหนดใหหนวยงานผูรับผิดชอบภารกิจหลัก และหนวยงานสนับสนุน ดําเนินการคัดเลือกกระบวนงานหลัก
ตามภารกิจหลักของกรมและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญนํามาประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมกระบวนงาน (ข้ันตอนท่ี 1 – 5 ตามเกณฑของ สํานักงาน ป.ป.ท.) 
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 3) กําหนดใหทุกหนวยงานสวนภูมิภาคท้ัง 17 แหง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อยางนอยเปนกระบวนงานหลักของหนวยงานและภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญ โดยใหมีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตของกรม 

4) กลุมงานจริยธรรม รวมกับหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการคัดเลือกกระบวนงาน
ในภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ ถายทอดสูการปฏิบัติ ควบคุม 
กํากับติดตาม ใหเปนไปตามตามแผนและรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตอ สํานักงาน ป.ป.ท. 
ซ่ึงไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐรายงานผลการดําเนินงาน กําหนดขอบเขต 3  ประเด็นไดแก 

1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ 
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ผลการการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลไดดังนี้   

1. ผูรับผิดชอบงาน และเจาหนาท่ีผูเขารวมประชุม มีความรูความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการจัดทํา
แผนการประเมินผล และการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามบทบาทภารกิจ
หลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของกรมและของหนวยงานไดอยางถูกตอง 

2. ผูเขารวมประชุม และผูรับผิดชอบงาน สามารถประยุกตใชความรูและถายทอดความรูการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรมและระดับหนวยงาน  

3. การทบทวนการประเมินผล และการจัดทํารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564       
เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน      
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท้ัง 21 กระบวนงานนั้น ไมมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงสูงเกินกวาจะยอมรับได และเปนแผนบริหารความเสี่ยง   
ท่ียังไมเกิดเหตุและใหมีการเฝาระวังตอเนื่องในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป    
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ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)   

ข้ันตอนท่ี 1 ทุกหนวยงานจัดเตรียมขอมูลแนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงานในภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือนําไปทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใชเทคนิคในการระบุความเสี่ยงการทุจริต และกําหนดประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริตแบบผสม (Mix Method) ประกอบดวย การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นท่ีมีโอกาสเกิดการทุจริต        
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • การระบุความเส่ียง  

2 • การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  

• เมทริกสระดับความเส่ียง  

4 • การประเมินการควบคุมความเส่ียง  

5 • แผนบริหารความเส่ียง  

6 • การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง  

7 • จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง  

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง  

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
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ตารางท่ี 5.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริต
ของกระบวนงานท่ี เลือกมาทําการ
ประเมินความเสี่ยงวามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงตอการเกิดการทุจริต) 

(เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต
ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว และทราบ
สาเหตุการเกิดการทุจริต)  

 (เหตุการณความเสี่ยง               
ท่ีไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติ   
มากอน แตพยากรณหรือคาดวา
อาจจะมีโอกาสเกิดข้ึน) 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากตารางท่ี 5.1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง
การทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จําแนกสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง      
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจรและมีความหมาย ตามตารางท่ี 5.2  

 
ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
  (ความเสี่ยงระดับ 

ต่ํา คนทํางาน 1 
คน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 
งานท่ีทําภายใน
หนวยงาน
เดียวกัน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับสูง งานท่ี
ทํามีลักษณะ
ทํางานขาม
หนวยงาน)  

(ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก งาน
ท่ีทําเก่ียวของกับ 
บุคคลภายนอก) 

  
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   

ข้ันตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงทุจริตระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง 
(สีสม) และ ระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางท่ี 5.2 มาหาคาความเสี่ยงการทุจริตรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปน   
ของการเฝาระวังท่ีมีคา 1 – 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 – 3 โดยมีเกณฑในการใหคาคะแนน 
1 – 3 ของระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายละเอียดตามตารางท่ี 5.3  

ตารางท่ี 5.3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง: Risk level 
matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
 (ใหนําสถานะความเสี่ยงใน 

ชอง สีเหลือง สีสม สีแดง จาก
คาท่ี 1 เปนข้ันตอนรอง
ของกระบวนงานมีความ

ค า ท่ี  1  เ ป น ข้ั น ต อ น
กระบวนงานท่ีมีผลกระทบ

(ผลคูณของระดับ 
ความจําเปนของ 
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ตารางท่ี 5.2 มาหาคาความ
เสี่ยงรวม) 

จําเปนต่ําในการเฝาระวัง 
คาท่ี 2 - 3 เปนข้ันตอน
หลักของกระบวนงานมี
ความจําเปนสูงท่ีตองเฝา
ระวัง ไม ทําจะเกิดการ
ทุจริตได 

ภายในหนวยงาน 
คา ท่ี 2 - 3  เปนข้ันตอน
กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับ                  
- ผูมีสวนไดสวนเสีย   
- มีผลกระทบทางการเงิน  
- ผลกระทบตอผูใชบริการ 

การเฝาระวัง กับ 
ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ) 

 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)    

ข้ันตอนท่ี 4 ใหนําคาความเสี่ยงการทุจริตรวม (ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง X ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ) จากตารางท่ี 5.3 มาทําการประเมินระดับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ 
แบงเปน 3 ระดับ คือ ดี พอใช ออน ดังนี้ ตารางท่ี 5.4  

 
ตารางท่ี 5.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 
โอกาส/ 

ความเสีย่งการทุจรติ คุณภาพการจัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

คาความเสี่ยงระดับ
ต่ํา (1- 4) 

คาความเสี่ยงระดับ 
ปานกลาง (4- 6) 

คาความเสี่ยงระดับสูง 
(6 --9) 

(ใหนําโอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริตมาประเมินคาการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพ
การจัดการของความเสีย่ง
หนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

ดี 
จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ี
เกิดความเสี่ยง ไมกระทบ
ผูใชงาน/ผูรับมอบหมาย/ 
ไมมีผลเสียทางการเงิน/   
ไมมีรายจายเพ่ิม 

 

ต่ํา 
 

คอนขางต่ํา 
 

 
ปานกลาง 

 

 พอใจ 
จัดการไดโดยสวนใหญมี
บางครั้ งยังจัดการไมได 
กระทบผูใชบริการ/ผูไดรับ
มอบหมายแตยอมรับได  
จัดการไมได 

 

คอนขางต่ํา 
 

ปานกลาง 
 

คอนขางสูง 
 

 ออน 
จัดการไมได หรือไดเพียง
สวนนอย การจัดการมี
ร า ย จ า ย เ พ่ิ ม ข้ึ น มี
ผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบหมาย /ยอมรับ
ไมได    

ปานกลาง 
 

คอนขางสูง 
 

สูง 
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ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ข้ันตอนท่ี 5 ใหเลือกข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการ

ควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) จากตารางท่ี 5.4 ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยงในระดับสูง 
คอนขางสูง ปานกลาง (ชองสีเทา) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรงของความเสี่ยง     
ในกรณีท่ีหนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงแลวพบวามีความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับตํ่า หรือคอนขาง
ต่ําใหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือก
ภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนํามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 5.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชือ่แผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................... 
 

ท่ี รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
 (พิจารณาเหตุการณความเสี่ยงท่ีมีคาความเสี่ยงการ

ทุจริตจากตารางท่ี 5.4 ตามลําดับความรุนแรงความเสี่ยง
ท่ีอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตตอไป) 

(กําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางปองกัน 
การ ทุจริ ต ท่ี เ กิดจากเห ตุการณความเสี่ ย ง            
การทุจริตเพ่ือเปนแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) 

 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนท่ี 6 เปนการประเมินการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในข้ันตอนท่ี 5 ซ่ึงเปน
กระบวนการกลั่นกรองเพ่ือเปนการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการปองกันการทุจริต โดยจําแนกสถานะของการ
เฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับต่ํา (สีเขียว) ระดับปานกลาง (สีเหลือง) และระดับสูง (สีแดง) 

ตารางท่ี 5.6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี มาตรการปองกัน
การทุจริต 

โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

   (ไมเกิดเหตุการณ/
ก ร ณี ท่ี อยู ใ น ข า ย
ค ว า ม เ สี่ ย ง ยั ง ไ ม 
ต อ ง ทํ า กิ จ ก ร ร ม
เพ่ิม) 
 
 
 
 
ยังไมเกิด 
เฝาระวังตอเนื่อง 

 

(เกิดเหตุการณ/กรณีท่ีอยู
ในขายความเสี่ยงแตแกไข
ไดทันทวงทีตามมาตรการ 
/นโยบาย/ โครงการ/
กิจกรรม/แผนท่ีเตรียมไว 
ใช ไดผลความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3 ) 
 
เกิดข้ึนแลว 
แตยอมรับได 

 

(เกิดเหตุการณ/กรณีท่ี
อยูในขายท่ียังแกไขไมได 
ค ว ร มี ม า ต ร ก า ร /
นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนเพ่ิมข้ึน ใช
ไมไดผลความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ต ไม ล ดล งระ ดับ
ความรุนแรง > 3 
 
เกิดข้ึน 
เกินกวาการยอมรับ 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ข้ันตอนท่ี 7 นําผลการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตของข้ันตอนท่ี 6 (ตารางท่ี 5.6) มาจําแนกตาม

สถานะความเสี่ยงการทุจริต 3 ระดับ และวิเคราะหสถานะความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน/เหตุการณท่ียังไม
สามารถดําเนินการแกไขได จําเปนตองมีกิจกรรมหรือมาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม โดยจําแนกสถานะเพ่ือจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงไดดังนี้ 

ตารางท่ี 5.7 ตารางจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต 
7.1 สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกิดข้ึนแลวเกินกวาการยอมรับ (สีแดง Red) ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการ

ปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกวาการ
ยอมรับ (สีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
  
7.2 สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกิดข้ึนแลวแตยอมรับได (สีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดข้ึนแลวแต
ยอมรับได (สีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
 
7.3 สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ียังไมเกิด (สีเขียว Green)  ใหดําเนินการเฝาระวังตอเนื่อง  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตยังไมเกิดข้ึน 
(สีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

   
 
ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนท่ี 8 เปนการจัดทํารายงานผล สรุปผลการประเมินระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต        
การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในข้ันตอนท่ี 7 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี 5.8 ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

 (ความเสี่ยงระดับต่ํา) 
 
 

(ความเสี่ยงระดับปานกลาง) (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) 
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 ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ข้ันตอนท่ี 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      

การทุจริต หรือประเมินสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเสนอตอผูบริหารของหนวยงานและนําไปปรับปรุง 
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตอไป รายละเอียดตามตารางท่ี 5.9 

   ตารางท่ี 5.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี.............................. 
หนวยงานท่ีประเมิน .............................................................................................................................. 
ชือ่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

□ ยังไมไดดําเนินการ 
□ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
□ เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
□ ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
□ เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................ 
........................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 

   ตารางท่ี 5.10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หนวยงานท่ีเสนอขอ............................................................................................................................... 
วันท่ีเสนอขอ.......................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม  
ผูรับผิดชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1....................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................... 
3..................................................................................................................... .. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
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ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุมงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการวิเคราะหผล สังเคราะหผลในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากหนวยงานสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพท้ัง 35 หนวยงาน ตามกระบวนงานภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของหนวยงานใน
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีครอบคลุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ัง 3 ประเภท ไดแก 

- ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
กระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี

ไดดําเนินการทบทวน ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และคัดเลือก
กระบวนงานเพ่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยังเปนกระบวนงานเดิมจากปท่ีผานมา จํานวน 21 
กระบวนงาน ซ่ึงภายใต 21 กระบวนงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในบางกระบวนงาน 
ตามบริบทของสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จําแนกไดดังนี้  

1) การคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ จํานวน 6 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 5.11  
ตารางท่ี 5.11 กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ  

 
ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
1 สพรศ . ,  กสพส , 

กม.OSCC 
การอนุญาตใหประกอบกิจการ ใหดําเนินการสถานพยาบาลสถานประกอบการ          
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

2 กสพส. การอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3 สพรศ. กสพส. การรับรองหลักสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและสูตรดานการบริการเพ่ือสุขภาพ 
4 ศบส 1 -12 การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 
5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนใหเชื่อมโยงกับหนวยงานภายใน 

หรือภายนอก 
6 กม. การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผูกระทําผิดกฎหมาย 

 

2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จํานวน 3 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 5.12  
ตารางท่ี 5.12 กระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
1 วศ., ส., บ. การสงเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2 บ. การจัดทําแผนแมบท (Master plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
3 บ. การออกแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ (สําหรับแบบท่ัวไป) 
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3) สุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 2 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 5.13  
ตารางท่ี 5.13 กระบวนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
1 สช. การคัดเลือก อสม. ดีเดน และประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอยางยิ่ง 
2 สสม. 5 แหง การคัดเลือก อสม. ดีเดนระดับเขตและระดับภาค 

 

4) ภารกิจสนับสนุน จํานวน 10 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 5.14  
ตารางท่ี 5.14 กระบวนงานภารกิจสนับสนุน 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
1 กม. การพัฒนากฎหมาย 
2 ตสน. การตรวจสอบภายใน 
3 สผชช. การจัดทําวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงข้ึน และฝกอบรม 
5 กผ. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําป 
6 สลก. การจัดซ้ือจัดจาง  
7 สลก. การขอใชรถยนตราชการ 
8 IT การจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
9 กพร. จัดทํา ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรองหนวยงาน 
10 กม., ศคบ. การจัดการขอรองเรียนสถานพยาบาลเอกชน 

 
ซ่ึงในแตละกระบวนงานมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการความเสี่ยง     

การทุจริต และคาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามตารางท่ี 5.15 – 5.18 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 สพรศ. 
กสพส. 
OSCC 
กม. 
ศคบ. 

การอนุมัต/ิอนุญาต           
ใหประกอบกิจการ 
ใหดําเนินการสถานพยาบาล            
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเก่ียวกับ
สถานพยาบาล 

/      1.  เจาหนา ท่ี เรียกรับผลประโยชน ในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา  

ดี ปานกลาง 

2. เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ, 
โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

ด ี คอนขางต่ํา 

3. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตตอคณะกรรมการฯ  

ด ี ปานกลาง 

4.  การเสนอความเห็นการอนุมัติ  และอนุญาตการ
ดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ   

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอ้ือประโยชนหรือใหความ 
ชวยเหลอืพวกพอง 

พอใช คอนขางต่ํา 

2 กสพส. การอนุญาตใหเปน
ผูดําเนินการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

/   1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

ด ี ปานกลาง 

2. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือปลอมแปลงเอกสาร
ราชการท่ีใชประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียน  

ดี ปานกลาง 

3. เจาหนาท่ีเผยแพรขอสอบเพ่ือแลกกับผลประโยชนใน
ทางตรงหรือทางออม 

ดี ปานกลาง 

4. เจาหนาท่ีเอ้ือหรือมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการทุจริต
เกิดข้ึนระหวางการสอบ/การตรวจขอสอบและประกาศ  
ผลสอบเปนผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

พอใช คอนขางต่ํา 

5. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ดี ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ (ตอ) 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

3 สพรศ. 
กสพส. 

การ รั บ รอ งหลั กสู ต รและ
สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ 

/   1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไมเปนมาตรฐาน 

ดี ปานกลาง 

2. คณะอนุกรรมการ/เจาหนาท่ีพิจารณาคําขออนุญาตไม
เปนมาตรฐานข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการ 

พอใช ปานกลาง 

3. เจาหนาท่ี/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ
แกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตท่ี
เปนคุณหรือเปนโทษแกผูขออนุญาต 

ด ี ปานกลาง 

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใชดลุยพินิจท่ี
เปนคุณหรือเปนโทษตอการขออนุญาตเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน 

พอใช ปานกลาง 

5. เจาหนาท่ีประวิงเวลาการแจงผลการพิจารณาแกผูขอ
อนุญาตเพ่ือแลกกับผลประโยชน 

ด ี คอนขางสูง 

4 ศบส.1 - 12 การอนุมัติ อนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

/   1.เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารฯเรียกรับผลประโยชนใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

พอใช ปานกลาง 

2.เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนหรือรับสิ่งตอบแทน/
ของขวัญ เพ่ือแลกกับการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินฯ 

ดี ปานกลาง 

3.เจาหนาท่ีใชความสัมพันธสวนบุคคลเอ้ือประโยชนและ
ใหความชวยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ 

พอใช ปานกลาง 

4.คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไมเปนธรรมหรือ
ชวยเหลือพวกพองเพ่ือเรียกรองผลประโยชน 

พอใช ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ (ตอ) 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การจัดการเรื่องรองเรียนให
เช่ือมโยงกับหนวยงานภายใน
หรือภายนอก 

 /  1.เจาหนาท่ีใชดุลยพินิจในการรับเรื่องรองเรียนอยางไม
เปนธรรม 

ออน คอนขางสูง 

2.เจาหนาท่ีใชดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
รองเรียนอยางไมถูกตอง 

พอใช ปานกลาง 

3.เจาหนาท่ีอาจใชช่ือ และรหัสของเจาหนาท่ีคนอ่ืนใน
การลงช่ือเขาระบบ www.crm.hss.moph.go.th 

ด ี ต่ํา 

4.เจาหนาท่ีอาจสงเรื่องรองเรียนไมตรงกับพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ สงผลใหขอมูลอาจถูกเปดเผย 

ออน คอนขางสูง 

5.เจาหนาท่ีอาจปลอมแปลงแกไขเอกสาร หรือเพ่ิมเติม
เอกสารของผูรองเรียน 

ออน คอนขางสูง 

6.เจาหนาท่ีไมดําเนินการตอขอรองเรียนท่ีไดรับหรือ 
ดําเนินการลาชา 

พอใช ปานกลาง 

7.การสรุปผลการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ดี ต่ํา 

6 กม. การดําเนินคดีสถานพยาบาล
และผูกระทําผิดกฎหมาย 

 /  1. เจ าหน า ท่ี เ รี ยกรับผลประโยชน ในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารการกระทําความผิด 

ดี ปานกลาง 

2.เจาหนาท่ีใชดุลยพินิจในการพิจารณาการกระทํา
ความผิด อยางไมเปนธรรมหรือไมถูกตอง 

พอใช ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.16 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 วศ. 
บ. 
ส. 

การสงเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 /  1 .เรยีกรับผลประโยชนในการประเมนิมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพสถานบริการ 

พอใช คอนขางสูง 

2. เรียกเก็บคาบริการโดยไมมีการออกใบเสร็จรับเงิน พอใช คอนขางสูง 
2 บ. การจัดทําแผนแมบท (Master 

plan) ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

 /  1. การเก็บขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทไมถูกตอง
และไมครบถวน 

ดี ต่ํา 

2. การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีไมถูกตอง  
ไมเหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

พอใช ปานกลาง 

3 บ. การออกแบบกอสรางอาคาร
สถานบริการสุขภาพ  
(แบบท่ัวไป) 

 /  1.การจัดทําแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ
กอสรางไมสอดคลองตอการใชงาน 

พอใช ปานกลาง 

2.การกําหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณกอสรางในรายการ
ประกอบแบบกอสรางไมเปนไปตามระเบียบพัสดุหรือเอ้ือ
ผูคาบางราย 

พอใช ปานกลาง 

3.การใชดุลยพินิจของผูออกแบบแตละวิชาชีพไมถูกตอง
เหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

พอใช ปานกลาง 

4.เรียกรับผลประโยชนในการแกไขแบบระหวางการ
กอสราง 

พอใช ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.17 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานสุขภาพภาคประ 
 
ชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 สช. การคัด เลือก  อสม.  ดี เด น
ระดับชาติ และประเมินผล
งาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยม
อยางยิ่ง 

 /  1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับชาติ 
ไดรับขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

ด ี ปานกลาง 

2. คณะกรรมการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนธรรมเน่ืองจาก
รูปแบบการตอนรับตามบริบทท่ีแตกตางกันของแตละ
พ้ืนท่ี 

ด ี ปานกลาง 

3. การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหมีผลกระทบตอการ
คัดเลือก 

ด ี ปานกลาง 

2 สสม. การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับ
เขต/ภาค 

 /  1.คณะกรรมการฯ ใชดุลยพินิจไมถูกตองไมเปนธรรมใน
การพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับเขต/ภาค หรือเอ้ือ
ประโยชนใหกับพวกพอง 

พอใช คอนขางสูง 

2.คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน เพ่ือแลกกับการ
พิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับเขต/ภาค 

พอใช คอนขางสูง 

3.คณะทํางานปฏิบัติหนาท่ีไมเปนธรรม เอ้ือประโยชนแก
บางกลุมหรือเรียกรับผลประโยชน 

พอใช คอนขางสูง 
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ตารางท่ี 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใชงบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 กม. กระบวนการพัฒนากฎหมาย  /  1. คณะกรรมการยกรางกฎหมายอาจเปนผูมีสวนไดสวน
เสียกับกฎหมายท่ียกรางกฎหมาย 

ดี ปานกลาง 

2. การรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายไมครอบคลุมผู
มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเปาหมายอาจทําใหกฎหมายเอ้ือ
ประโยชนตอคนบางกลุม 

พอใช ปานกลาง 

2 
 

กม. 
ศคบ. 

การจัดการขอรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 /  1. เจาหนา ท่ีใชดุลยพินิจในการรับหรือไมรับเรื่อง
รองเรียนอยางไมเปนธรรม/ไมถูกตอง 

พอใช ปานกลาง 

2. แกไขเอกสาร ปลอมแปลง เพ่ิมเติมเอกสารของ 
ผูรองเรียนสงเอกสารขอมูลไมครบถวนเพ่ือชวยเหลือหรือ
กลั่นแกลงผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

พอใช ปานกลาง 

3. เจาหนาท่ีไมดําเนินการตอขอรองเรียนท่ีไดรับหรือ
ดําเนินการลาชา ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับประโยชนหรือ
ชวยเหลอืพวกพอง  

พอใช ปานกลาง 

4. ผูรับผิดชอบงานรองเรียนเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือ
เอ้ือประโยชนกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการเรื่องรองเรียนเรียกรับผลประโยชนหรือ
มีสวนไดเสียกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

ด ี ปานกลาง 

6. การใชดุลยพินิจการสั่งการอยางไมถูกตองและไมเปน
ธรรม  

ดี ปานกลาง 

7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไมเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

ดี 
 

ปานกลาง 

3 สชช. การเผยแพรผลงานวิชาการ
ผานวารสารวิชาการกรม 

 /  1.การพิจารณาผลงานตีพิมพในวารสารอยางไม
เปนธรรม เอ้ือประโยชนใหกับคนรูจัก 

ดี คอนขางต่ํา 

2.การคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพรในวารสาร พอใช คอนขางต่ํา 
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ตารางท่ี 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ตอ) 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใช
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
4 ตสน. การตรวจสอบภายใน  /  1. การรับสิ่งตอบแทนจากหนวยรับตรวจ พอใช สูง 

2. การแทรกแซงการทํางานทําใหการใชดุลยพินิจของ           
ผูตรวจสอบขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 

พอใช สูง 

3. การใหคําปรึกษาแกผูรับบริการโดยใชชองโหวเพ่ือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย 

ด ี คอนขางต่ํา 

5 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนและ
ฝกอบรม 

 /  1. ความลาชาของการแจงขาวสารภายในหนวยงาน ดี สูง 
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการ
คัดเลือกท่ีไมเปนธรรมหรือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

พอใช ปานกลาง 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหนาท่ีไมเปน
ธรรมเอ้ือประโยชนแกพวกพองหรือเรียกรับผลประโยชน 

ดี ต่ํา 

4. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเรียกรับ
ผลประโยชนเพ่ือแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับตําแหนง  

ดี ต่ํา 

5. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงใชดุลย
พินิจไมถูกตองไมเปนธรรมในการประเมินผลงาน 

ดี ปานกลาง 

6 กผ. กา รบริ ห าร แผนง านและ
งบประมาณประจําป  

  / 
 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป 
ไมตอบยุทธศาสตรชาติ  

พอใช ต่ํา 

2. ไมปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พอใช ต่ํา 

3. การจัดสรรงบประมาณประจําปใหหนวยงานท่ีไมเปน
ธรรม มีความเหลื่อมล้ําดานงบประมาณและทรัพยากร
และเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

ด ี ปานกลาง 

4.  การใชงบประมาณไม เปนไปตามวัตถุประสงค 
เปาหมาย และเบิกจายไมตรงความจริง 

พอใช ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ตอ) 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใช
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
7 สลก. ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง โ ด ย วิ ธี

คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
  / 1. การใชอํานาจในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน 

คณะกรรมการตางๆ ท่ีเอ้ือตอผลประโยชนทับซอน  
ดี 
 

คอนขางสูง 

2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกลชิดคุนเคยกับผูประกอบการ 

ดี ปานกลาง 

3 .  เ จ าหน า ท่ี แก ไ ขหรื อขอ เอกสาร เ พ่ิม เติ มจาก
ผูประกอบการท่ียื่นเอกสารไมครบถวนเพ่ือเปนคุณหรือ
โทษตอผูประกอบการ 

ดี ปานกลาง 

4. การใชดุลยพินิจ/อํานาจเลือกผูประกอบการเฉพาะ
พวกพองหรือผูเสนอใหผลประโยชนอาจมีผลตอราคาท่ี
สูงข้ึน หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการท่ีไมไดมาตรฐาน 

ดี 
 

สูง 

5. ผูประกอบการมีการเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแก 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีจัดหาท้ังทางตรงและทางออม 

ดี ปานกลาง 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชนจาก
ผูประกอบการทําใหไดรับพัสดุไมครบจํานวน ไมมี
คุณภาพ 

ดี ปานกลาง 

8 สลก. การใชรถยนตราชการ   / 1.การนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว ดี ต่ํา 
2.นํานํ้ามันไปใชสวนตัวหรือเติมนํ้ามันไมครบตามบิล
ใบเสร็จ 

ด ี ต่ํา 

3.พนักงานขับรถยนตไมมีการศึกษาเสนทางกอนการ
ปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดการสิ้นเปลืองนํ้ามัน 

ด ี ต่ํา 

4.การมีสวนไดสวนเสียระหวางพนักงาน  เจาหนาท่ี และ
ผูคา 

ดี ดี 

5.ผูขอใชรถกับผูเดินทางไมใชเปนคนเดียวกัน (ไมระบุช่ือ
ผูเดินทางไปราชการในใบขอใชรถยนต) 

พอใช ต่ํา 
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 ตารางท่ี 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ตอ) 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

คาประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใชอํานาจ/
ตําแหนงหนาที ่

การใช
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
9 IT การจางเหมาบํารุงรักษาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

 /  1.การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางดาน
เทคนิคไมเหมาะสม เกินความจําเปน ทําใหตองใชตนทุน
เกินความจําเปน 

ดี ปานกลาง 

2.การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะท่ีเอ้ือแกผูมีสวนไดสวนเสีย ดี ต่ํา 
3.การล็อกสเปคของอุปกรณ/วัดสุ ท่ีใชในการดําเนินการ พอใช ปานกลาง 
4.การพิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (6) 

พอใช ปานกลาง 

10 กพร. ก า ร จั ด ทํ า  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลตัว ช้ี วัดตามคํ า
รับรองปฏิบัติราชการ 

 /  5.รับผลประโยชนในการตรวจสอบเอกสาร พอใช ต่ํา 
6.การประเมินผลคะแนนตามดุลยพินิจไมเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน 

พอใช ปานกลาง 

7.การมอบผูแทนท่ีมีคุณวุฒิท่ีไมเหมาะสมเขารวมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) 

พอใช ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5.15-5.18 สามารถสรุปรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของ          
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม 3 ประเด็นการทุจริต ไดดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จํานวน 4 กระบวนงาน
ประกอบดวย  

1.1 การอนุมัติ อนุญาตใหประกอบกิจการ ใหดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

1.2 การอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาดานสุขภาพ 
1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนา ท่ี จํานวน 14 
กระบวนงาน ประกอบดวย 

 2.1 การสงเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2.2 การจัดทําแผนแมบท (Master plan) ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
2.3 การออกแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบท่ัวไป)  
2.4 การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง 
2.5 การคัดเลือก อสม. ดีเดนระดับเขต/ภาค 
2.6 การพัฒนากฎหมาย 
2.7 การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.8 การเผยแพรผลงานวิชาการผานวารสารวิชาการ 
2.9 การตรวจสอบภายใน 
2.10 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงข้ึนและฝกอบรม 
2.11 การจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
2.12 การจัดทํา ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  
2.13 การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนใหเชื่อมโยงกับหนวยงานภายใน

หรือภายนอก 
2.14 การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผูกระทําผิดกฎหมาย 
 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  จํานวน 3 กระบวนงาน ไดแก  

3.1 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําป 
3.2 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3.3 การใชรถยนตราชการ 
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 ตารางท่ี 5.19 แสดงจํานวนรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ จําแนกตามประเภทการทุจริต 
 

รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต จํานวน (กระบวนงาน) 
1. ดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

4 

2. การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 14 
3. การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครฐั   3 
  

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้นไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ
พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานใหมท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แลวจัดทํารางแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามบทบาทหนาท่ีหลักของหนวยงาน จัดสงใหกลุมงานจริยธรรม เพ่ือดําเนินการ รวบรวม 
วิเคราะห และสังเคราะหใหเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงมี
รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 5.20 ดังนี้  
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ตารางท่ี 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

1. การอนุมัติ อนุญาตใหประกอบ
กิจการ ใหดําเนินการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ  
4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดําเนินการ
ไมเปนไปตามลําดับ   
5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอ้ือประโยชนหรือใหความ 
ชวยเหลอืพวกพอง 

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- กําหนดข้ันตอนปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
- กําหนดข้ันตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

กพรศ.  
กสพส.  
OSCC 
กม. 
ศคบ. 
ศบส. 1 - 12 

2. จัดทําคูมือ/มาตรฐานการใหบริการเพ่ือขอข้ึนทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  และการโฆษณา
หรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
3. ดําเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีหลายองคกรเขามามีสวนรวม 
4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนําเสนอผลการประเมิน 
5 .  ฝ กอบรม ส ง เสริ มความรู กฎหมาย เ ก่ียว กับสถานพยาบาล               
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาล  
และดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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ตารางท่ี 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

2. การอนุญาตใหเปนผูดําเนินการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือปลอมแปลงเอกสาร
ราชการท่ีใชประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียน  
3. เจาหนาท่ีเผยแพรขอสอบเพ่ือแลกกับผลประโยชนใน
ทางตรงหรือทางออม 
4. เจาหนาท่ีเอ้ือหรือมีสวนสนับสนุนใหเกิดการทุจริตเกิดข้ึน
ระหวางการสอบ/การตรวจขอสอบและประกาศผลสอบเปน
ผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
5. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

1. จัดทําคูมือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัคร
สอบ  

กสพส.  
 
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการตรวจสอบเอกสารและการ

ควบคุมการสอบ 
3. จัดทํามาตรฐานการเขาสอบและการคุมสอบผูดําเนินการสปา 

4. จัดทํามาตรฐานการจัดทําและการจัดเก็บขอสอบใหมีความรัดกุม 
โปรงใสในรูปแบบคณะกรรมการ 

5. ส งเสริมความรูกฎหมายดานการขออนุญาตดําเ นินการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพใหกับบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ 

3. รับรองหลักสตูรและ
สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ 
 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม
เปนมาตรฐาน 
2. คณะอนุกรรมการ/เจาหนาท่ีพิจารณาคําขออนุญาตไมเปน
มาตรฐานข้ึนอยูกับดุลพินิจของกรรมการ 
3. เจาหนาท่ี/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ
แกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตท่ีเปน
คุณหรือเปนโทษแกผูขออนุญาต 
4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใชดุลพินิจท่ีเปนคุณ
หรือเปนโทษตอขออนุญาตเพ่ือแลกกับผลประโยชน 
5. เจาหนาท่ีประวิงเวลาการแจงผลการพิจารณาแกผูขอ
อนุญาตเพ่ือและกับผลประโยชน 

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถานบันการศึกษา    
ดานสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ  

กพรศ. 
กสพส. 

2. จัดทําแบบคําขอรับรองสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและการบริการ
เพ่ือสุขภาพ ใหเปนมาตรฐาน 
3. จัดทํามาตรฐาน/เกณฑการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาดาน
สุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือลดการใชดุลพินิจ 
4. การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและการบริการเพ่ือ
สุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเปนผูกลั่นกรองขอมูล
ประกอบการพิจารณา 
5. สงเสริมความรูดานการรับรองสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและ
หลักสูตรดานบริการเพ่ือสุขภาพใหกับบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ 
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ตารางท่ี 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565(ตอ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

4. การอนุมัติ อนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุหรือผูมภีาวะพ่ึงพิง 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เรยีกรบัผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานประกอบการดูแลผูสงูอายุหรือผูมภีาวะพึงพิง 
3. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ  
4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดําเนินการ
ไมเปนไปตามลําดับ   
5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอ้ือประโยชนหรือใหความ 
ชวยเหลือพวกพอง  

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ
สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือผูมภีาวะพึงพิง 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 
- กําหนดข้ันตอนปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
- กําหนดข้ันตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ศบส. 1 - 12 
กสพส.  
กม. 
 

2. จัดทําคูมือ/มาตรฐานการใหบรกิารเพ่ือขอข้ึนทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแลผูสงูอายุหรือผูมภีาวะพ่ึงพิง 
3. ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดแูล
ผูสูงอายุหรือผูมภีาวะพึงพิงในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีหลายองคกรเขา
มามีสวนรวม  
4. พิจารณาอนุมตัิ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนําเสนอผลการประเมิน 
5. ฝกอบรม สงเสรมิความรูกฎหมายเก่ียวกับสถานประกอบการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมภีาวะพ่ึงพิงและดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 

 
ตารางท่ี 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

1. การสงเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

1.เรยีกรบัผลประโยชนในการประเมนิมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพสถานบรกิาร 
2.เรียกเก็บคาบริการโดยไมมีการออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1.จัดทําคูมือสําหรับประชาชน/สถานบริการ วศ. 
บ. 
ส. 
ศบส 1 -12 
 

2.ประกาศอัตราคาบริการ 
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ตารางท่ี 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

2. การจัดทําแผนแมบท (Master 
plan) ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

1. การเก็บขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทไมถูกตองและ
ไมครบถวน 
2. การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีไมถูกตอง  
ไมเหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1.จัดทําคูมือ/เกณฑมาตรฐานการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและ 
สภาพแวดลอมของสถานบริการดานสุขภาพเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติงาน 

บ. 

2. ช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนแมบทดานอาคาร และสภาพแวดลอมกับ
คณะทํางานและผูท่ีเก่ียวของ 
3. คณะกรรมการสายวิชาชีพ กลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความ
ถูกตองของการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 

3. การออกแบบกอสรางอาคาร
สถานบริการสุขภาพ (แบบท่ัวไป) 

1. การจัดทําแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง
ไมสอดคลองตอการใชงาน 
2. การกําหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณกอสรางในรายการ
ประกอบแบบกอสรางไมเปนไปตามระเบียบพัสดุหรือเอ้ือ
ผูคาบางราย 
3. การใชดุลยพินิจของผูออกแบบแตละวิชาชีพไมถูกตอง
เหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 
4. เรียกรับผลประโยชนในการแกไขแบบระหวางการกอสราง 

1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเครือขายเปนท่ี
ยอมรับดานอาคารเขามามีสวนรวมในการออกแบบ 

บ. 

2. จัดทํามาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสราง (vender list) 
3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหนากํากับมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ดําเนินการพิจารณาอนุมัติแบบกอสรางโดยคณะกรรมการ 

4 .  ก า ร คั ด เ ลื อ ก  อ ส ม . ดี เ ด น
ระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม  
และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง 
 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ อสม.
ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง ไดรับขอมูลประกอบการ
พิจารณาท่ีไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. คณะกรรมการการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนธรรมเน่ืองจาก
รูปแบบการตอนรับตามบริบทท่ีแตกตางกันของแตละพ้ืนท่ี 
3. การเรียกรับผลประโยชนเ พ่ือใหมีผลกระทบตอการ
คัดเลือก 

1. จัดทําเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลงาน อสม.ดีเดน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
อยางยิ่ง 
- เกณฑคุณสมบัติสวนบุคคล 
- เกณฑความรูความสามารถและทักษะเฉพาะงาน  

สช. 

2. กําหนดรูปแบบการตอนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเดน ใหเรียบ
งาย เนนประหยัด 
3. จัดทําเกณฑและคุณสมบัติคณะกรรมการคัดเลือก อสม.เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา  

 

4. คณะกรรมการอํานวยการการคัดเลือก อสม.ดีเดน เปนผูพิจารณา
ลําดับสุดทายกอนประกาศเปน อสม. ดีเดนทุกระดับ 
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ตารางท่ี 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

5. การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับ
เขต/ภาค 

1.คณะกรรมการฯ ใชดุลยพินิจไมถูกตองไมเปนธรรมในการ
พิจารณาคัดเลือก อสม .ดี เดนระดับเขต/ภาค หรือเอ้ือ
ประโยชนใหกับพวกพอง 

1. มีคูมือหลักเกณฑการคัดเลือก อสม.ดเีดน  สสม. 
2. มีระบบการตรวจสอบคณุสมบัติ อสม.ดเีดน ระดับจังหวัด จาก
ฐานขอมูล thaiphc.net /สําเนาใบประกาศนียบัตร) 
3.มีการแจง/เผยแพรแนวทางหลักเกณฑการคัดเลือก อสม.ดีเดน ผาน
ชองทางตางๆ ท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต เฟสบุค ไลน หนังสือแจงเวียน 
4.การเผยแพรการนําเสนอการคัดเลือกฯ ผานเฟสบุคไลฟของหนวยงาน 
5.กําหนดบทบาทหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหชัดเจน เชน 
ติดตามประสานกับคณะกรรมการฯ อยางตอเน่ือง สื่อสารแนวทางและ
หลักเกณฑการคัดเลือกใหรับทราบกอนการคัดเลือก อสม. ดเีดน รวบรวม
ไฟลผลงาน และจัดสงใหคณะกรรมการฯ ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
6.จัดทําทําเนียบคณะกรรมการ ท่ีมีรายละเอียดตดิตอประสานงาน 
7.กําหนดระยะเวลาและรูปแบบการสงเอกสารผลงานใหคณะกรรมการฯ 
    - สงเอกสารผลงานในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส กอนนําเสนอ 5 วัน 
    - สงเอกสารผลงานในรูปเลมเอกสาร กอนการนําเสนอ 1 วัน 

 คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน เพ่ือแลกกับการ
พิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับเขต/ภาค 

การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค/ แนวทางหลักเกณฑการคัดเลือก อสม.
ดีเดน ใหคณะกรรมการรับทราบและถือปฏิบัติ  รวมท้ังมีการนําเสนอ
กรณีตัวอยาง เพ่ือการปองปราม 

 

 คณะทํางานปฏิบัติหนาท่ีไมเปนธรรม เอ้ือประโยชนแกบาง
กลุมหรือเรียกรับผลประโยชน 

1. การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค/ บทบาทหนาท่ี / แนวทางหลักเกณฑ
การคัดเลือก อสม.ดีเดน ใหคณะทํางานรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

2. การกําหนดบทลงโทษ  
6. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกรางกฎหมายอาจเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

กับกฎหมายท่ียกรางกฎหมาย 
1. จัดทําคูมือเกณฑกําหนดคุณสมบัติและกลไกการตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการรางกฎหมาย 

กม. 

2. การรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายไมครอบคลุมผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมเปาหมายอาจทําใหกฎหมายเอ้ือ
ประโยชนตอคนบางกลุม 

2. เพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลายชองทางเพ่ือความ
โปรงใสและครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
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กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 
7. การจัดการขอรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. เจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการรับหรือไมรับเรื่องรองเรียน
อยางไมเปนธรรม/ไมถูกตอง 
2. แกไขเอกสาร ปลอมแปลง เพ่ิมเติมเอกสารของ 
ผูรองเรียนสงเอกสารขอมูลไมครบถวนเพ่ือชวยเหลือหรือ
กลั่นแกลงผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 
3. เจาหนาท่ีไมดําเนินการตอขอรองเรียนท่ีไดรับหรือ
ดําเนินการลาชา ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับประโยชนหรือ
ชวยเหลอืพวกพอง  
4. ผูรับผิดชอบงานรองเรียนเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือเอ้ือ
ประโยชนกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 
5. คณะกรรมการเรื่องรองเรียนเรียกรับผลประโยชนหรือ       
มีสวนไดเสียกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 
6. การใชดุลยพินิจการสั่งการอยางไมถูกตองและไมเปนธรรม  
7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไมเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

1. จัดทําคูมือการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนสําหรับเจาหนาท่ี 
- แนวทาง/ข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียน 

กม. 
ศคบ. 

2. จัดทําและเผยแพรคูมือการรองเรียนสําหรับประชาชน 
- แนวทาง/ข้ันตอนการรองเรียน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการเรื่องรองเรียน 
- อบรมเจาหนาท่ีการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 
4. ตั้งแตงคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูรับผิดชอบอยางระมัดระวังไมให
เปนผูมีสวนเก่ียวของกับเรื่องรองเรียนน้ันและครอบคลุมทุกวิชาชีพท่ี
เก่ียวของ  
5. คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองท่ีเขารวมประชุมใหครบองคประชุมและ
ครอบคลุมทุกสาขา เพ่ือความเปนธรรมในการพิจารณาขอรองเรียน 
เปนไปตามขอเท็จจริง ไมใชดุลยพินิจสวนตัวในการสรุปวิเคราะหกอน
นําเสนอ 
6. ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนใหเปนตามขอกําหนด/ระยะเวลาท่ี
กําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7. มีระบบกํากับ ติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน 

8. เผยแพรผลงานวิชาการผาน
วารสารวิชาการกรม 

1.การพิจารณาผลงานตีพิมพในวารสารอยางไมเปนธรรม 
เอ้ือประโยชนใหกับคนรูจัก 

- การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ 
- การช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 
- พัฒนาวารสารเขาสูระบบ Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) 
- ควบคุมดําเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการ (Publication Ethics) 
- ประชาสัมพันธคําแนะนํา ข้ันตอนการสงบทความผลงานวิชาการตีพิมพ
ในวารสารผานชองทางตางๆ 

สชช. 

 2.การคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพรในวารสาร -การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ 
- จัดประชุมผูทรงคณุวุฒิในการพิจารณาผลงาน 
-นําโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช 
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กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

9. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหนวยรับตรวจ 
2. การแทรกแซงการทํางานทําใหการใชดุลพินิจของ           
ผูตรวจสอบขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 
3. การใหคําปรึกษาแกผูรับบริการโดยใชชองโหวเ พ่ือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย 

1.จัดระบบและคูมือการตรวจสอบภายในแบบมีสวนรวมของผูรับตรวจ  ตสน. 
2. กําหนดกรอบและพัฒนา สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

3.  กําหนดมาตรการ และบังคับใชบทลงโทษ จากการเรียกรับ
ผลประโยชน  

 

4. ใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีมีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนอยางโปรงใส ตรวจสอบได และ รวดเร็ว 

 

10. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงระดับสูงข้ึนและ
ฝกอบรม 

1. ความลาชาของการแจงขาวสารภายในหนวยงาน 
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกท่ี
ไมเปนธรรมหรือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหนาท่ีไมเปนธรรม
เอ้ือประโยชนแกพวกพองหรือเรียกรับผลประโยชน 
4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเรียกรบั
ผลประโยชนเพ่ือแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับตําแหนง  
5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงใช
ดุลพินิจไมถูกตองไมเปนธรรมในการประเมินผลงาน 

1. กําหนดกรอบและพัฒนา สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี 

กบค. 

2.  กําหนดมาตรการ และบังคับใชบทลงโทษ จากการเรียกรับ
ผลประโยชน  
3. ใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีมีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนอยางโปรงใส ตรวจสอบได และ รวดเร็ว  
4. จัดทําเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติและเปรียบเทียบขอมูลโดย
คณะอนุกรรมการกอนนําเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือก   
5. พัฒนากระบวนการตรวจสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเปดชองทางรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณา 

11. การจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง 

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางดานเทคนิค
ไมเหมาะสม เกินความจําเปน ทําใหตองใชตนทุนเกินความ
จําเปน 
2. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะท่ีเอ้ือแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. การล็อคสเปคของอุปกรณ/วัดสุ ท่ีใชในการดําเนินการ 
4. การพิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (6) 

1.จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณตามโครงการความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจางปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน 

IT 

2.มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมจัดทํา TOR 

 

3.จัดทําคูมือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหนวยงานอ่ืน  
4.มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ในงานท่ีจะจางรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
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กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

12. การจัดทํา ติดตาม และ
ประเมินผลตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

1. การใชดุลยพินิจใหคะแนนประเมินผลไมเหมาะสมหรือไม
สอดคลองกับผลงานเพ่ือแลกกับผลประโยชนสวนตัว 
2. การมอบผูแทนท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมเขารวมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) ในการกําหนด
หลักเกณฑ/การประเมินผล 

1.กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลท่ีชัดเจน และเผยแพรใหรับทราบท้ัง 
คกก. ตรวจประเมินฯ และหนวยงานรับตรวจ 

 
กพร. 

2.การประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
2.1 กก.กลั่นกรองผลงาน 
2.2 กก.ประเมินผลและรับรองผลการประเมินฯ 
3. ผลการตรวจประเมินฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกรม 
4. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีชัดเจน 

13. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
จัดการเรื่องรองเรียนใหเช่ือมโยงกับ
หนวยงานภายในหรือภายนอก 

1. เจาหนาท่ีใชดุลยพินิจในการรับเรื่องรองเรียนอยางไมเปน
ธรรม 
2. เจาหนาท่ีใชดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
รองเรียนอยางไมถูกตอง 
3. เจาหนาท่ีอาจใชช่ือ และรหัสของเจาหนาท่ีคนอ่ืนในการ
ลงช่ือเขาระบบ www.crm.hss.moph.go.th 
4. เจาหนาท่ีอาจสงเรื่องรองเรียนไมตรงกับพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ สงผลใหขอมูลอาจถูกเปดเผย 
5. เจาหนาท่ีอาจปลอมแปลงแกไขเอกสาร หรือเพ่ิมเติม
เอกสารของผูรองเรียน 
6.เจาหนา ท่ีไมดํ าเนินการตอขอรองเรียนท่ีไดรับหรือ 
ดําเนินการลาชา 
7. การสรุปผลการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

1. มีการตรวจสอบการรับเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีโดยหัวหนางาน
บริหารจัดการเรื่องรองเรียน 
2. ลงช่ือออกจากระบบทุกครั้งงานใชงานในระบบ 
www.crm.hss.moph.go.th 
3. จัดทําเอกสารช้ีแจงถึงอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ
ประกอบการดําเนินการในการสงเรื่องรองเรียนใหพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเรื่องรองเรียนวาถูกตอง 
ครบถวน หรือไมอยางไร ตรงกับเอกสารของผูรองเรียน หรือไม โดย
หัวหนางานบริหารจัดการเรื่องรองเรียน  
5. จัดทําระบบการติดตามความกาวหนา การสรุปผล และรายงานผลการ
จัดการเรื่องรองเรียนเปนระยะ  
 

ศคบ. 

14. การดําเนินคดีสถานพยาบาล
และผูกระทําผิดกฎหมาย 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารการกระทําความผิด 
2. เจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการพิจารณาการกระทําความผิด 
อยางไมเปนธรรมหรือไมถูกตอง 

1. กําหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน 
2. กําหนดใหมีการพัฒนาสงเสริมใหบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี 

กม. 
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ตารางท่ี 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

1. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจําป 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป 
ไมตอบยุทธศาสตรชาติ  
2. ไมปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. การจัดสรรงบประมาณประจําปใหหนวยงานท่ีไมเปนธรรม 
มีความเหลื่อมล้ําดานงบประมาณและทรัพยากรและเอ้ือ
ประโยชนแกพวกพอง 
4. การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย 
และเบิกจายไมตรงความจริง 

1. จัดทําคูมือและช้ีแจงขอปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทําคําขอ
งบประมาณตามยุทธศาสตรแกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กผ. 

2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 
3. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณประจําป 
4. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานและ
งบประมาณระดับกรมและระดับหนวยงาน 
5. พัฒนาระบบ กลไก แนวทางการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลการดําเนินงานและงบประมาณ ไดแก ระบบ SMART  
6. พัฒนาความรูดานการบริหารแผนงาน งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลแกผูท่ีเก่ียวของ 

2. การจัดซื้อจัดจาง 1. การใช อํานาจในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้ งเปน 
คณะกรรมการตางๆ ท่ีเอ้ือตอผลประโยชนทับซอน  
2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และ 
ราคากลางมีความใกลชิดคุนเคยกับผูประกอบการ 
3. เจาหนาท่ีแกไขหรือขอเอกสารเพ่ิมเติมจากผูประกอบการ
ท่ี ยื่ น เ อก ส า ร ไ ม ค รบ ถ ว น เ พ่ื อ เ ป นคุ ณหรื อ โ ท ษต อ
ผูประกอบการ  
4. การใชดุลพินิจ/อํานาจเลือกผูประกอบการเฉพาะพวกพอง
หรือผูเสนอใหผลประโยชนอาจมีผลตอราคาท่ีสูงข้ึน หรือ
คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการท่ีไมไดมาตรฐาน  
5. ผูประกอบการมีการเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแก 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีจัดหาท้ังทางตรงและทางออม 
6.  กรรมการตรวจรับพัสดุ เรี ยกรับผลประโยชนจาก
ผูประกอบการทําใหไดรับพัสดุไมครบจํานวน ไมมีคุณภาพ 

1. จัดทําแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหเปนมาตรฐาน  
-  องคประกอบของคณะกรรมการคณะตางๆ แบบมีสวนรวมจากภายใน
และนอกหนวยงาน  
- กําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะคณะกรรมการเฉพาะพัสดุ 
- จัดทําบัญชีรายช่ือ (List) ผูเช่ียวชาญแตละประเภท 

สลก. 

2.  จัดทําแนวทาง/คูมือการคัดเลือกสินคา บริการ รานคา หรือ
ผูประกอบการเพ่ือลดการใชดุลพินิจ 
3. จัดทําแบบประเมินคุณภาพสินคาหรือคุณภาพการใหบริการเพ่ือ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจางและใชเปนขออางอิงในการเลือกรานคาหรือ 
ผูประกอบการ  
4. จัดทําคูมือ/แนวทางการจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางเพ่ือลด
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  
5. พัฒนาความรูและศักยภาพการจัดซื้อจัดจางแกผูปฏิบัติและผูบริหาร
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองไมมีผลประโยชนทับซอน  

 



44 

 

ตารางท่ี 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  (ตอ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผูรับผิดชอบ 

3. การใชรถยนตราชการ 1. การนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว 
2. นํานํ้ามันไปใชสวนตัวหรือเตมินํ้ามันไมครบตามบิลใบเสร็จ 
3. พนักงานขับรถยนตไมมีการศึกษาเสนทางกอนการ
ปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดการสิ้นเปลอืงนํ้ามัน 
4. การมีสวนไดสวนเสียระหวางพนักงาน  เจาหนาท่ี และ
ผูคา 
5. ผูขอใชรถกับผูเดินทางไมใชเปนคนเดียวกัน (ไมระบุช่ือผู
เดินทางไปราชการในใบขอใชรถยนต) 

1. เจาหนาท่ีมีการควบคุมการใชรถยนตราชการตามแบบขอใชรถ     
(แบบ 3,แบบ 4) 

สลก. 

2. มีการควบคุมการเบิกจายนํ้ามันดวยบัตรเติมนํ้ามัน (Fleet Card) 
3. มีการแจงพนักงานขับรถยนตใหศึกษาเสนทางกอนการปฏิบัติงาน
ลวงหนา 1 วัน ใช map ในการนําทาง 
4. ใหเจาหนาท่ีผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการประสานกับผูคาโดยตรง 
5. ควบคุมโดยการใชแบบขอใชรถ (แบบ 3) และมีการสุมตรวจประเมิน 
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6. การจัดระบบการบริหารความเส่ียงและการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงการทุจริต             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดําเนินการ
ตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ข้ันตอนท่ี 6 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของสํานักงาน ป.ป.ท. ดังนี้ 
หนวยงานผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดําเนินการจดัระบบการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หลังจากนั้น กลุมงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะห สังเคราะหผล สรุปและรายงานผลการ 
บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอผูบริหารและสํานักงาน ป.ป.ท. เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 สถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2565 ท้ัง 21 
แผนงาน สามารถจําแนกตามเกณฑระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ไดแก 1.ไมมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตท่ี
เกินกวาจะยอมรับได และ 2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตยังไมเกิดเหตุ และมีการวางแผนเฝาระวังตอเนื่อง  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรุปสถานะความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ไดดังนี้ ความเสี่ยงระดับตํ่า จํานวน 18 แผนงาน และความเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน 3 แผนงาน         
และไมมีหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการเพียงเพ่ิมมาตรการบางสวนเทานั้น  รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 รายงานการบริหารแผนความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

จํานวน/ระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงปาน

กลาง 
ความเสี่ยงสูง

มาก 
18 3 0 

1. การอนุมัติ อนุญาตใหประกอบกิจการ ใหดําเนินการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการ
โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

/   

2 .  การออกใบอนุญาตให เป นผู ดํ า เนิ นการ ในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

/   

3. รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาดานสุขภาพและการ
บริการเพ่ือสุขภาพ 

/   

4.การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

/   

5. การสงเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ /   
6. การจัดทําแผนแมบท (Master plan) ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

 /  
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7. การออกแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ (สําหรับ
แบบท่ัวไป) 

/   

8. การคัดเลือก อสม. ดีเดน และประเมินผลงาน  
อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอยางยิ่ง 

/   

9. การคัดเลือก อสม. ดีเดนระดับเขตและระดับภาค /   
10. การพัฒนากฎหมาย /       
11. การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /   
12. การจัดทําวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ /   
13. การตรวจสอบภายใน /   
14. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ  
สูงข้ึน และฝกอบรม 

/   

15. การจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

 /  

16. จัดทํา ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรอง
หนวยงาน 

/   

17. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนให
เชือ่มโยงกับหนวยงานภายในหรือภายนอก 

/   

18. การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผูกระทําผิดกฎหมาย  /  
19. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําป /   
20. การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) /   
21. การขอใชรถยนตราชการ /   
 
 7. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดประเมินผล วิเคราะหผล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได 
ตามขอมูลตารางท่ี 7 ดังนี้   
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ,  
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. การอนุมัติ อนุญาตให
ประกอบกิจการ ใหดําเนินการ
สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
การโฆษณาหรือประกาศ
เก่ียวกับสถานพยาบาล 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

/   

2. เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 /  

3. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตตอคณะกรรมการฯ  

/   

4. การเสนอความเห็นการอนุ มั ติและอนุญาตการ
ดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ   

/   

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอ้ือประโยชนหรือใหความ 
ชวยเหลือพวกพอง 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
 

ผลการดําเนินงาน 1. มีคูมือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีและ
ผูเก่ียวของ 
2. ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยพนักงานเจาหนาท่ี/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทําแนวทางใหพนักงานเจาหนาท่ี ปฏิบัติงานตามกระบวนการอนุญาตให
ประกอบกิจการ และดําเนินการสถานพยาบาล ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

2. การออกใบอนุญาตใหเปน
ผูดําเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1.  เจาหนา ท่ีเรียกรับผลประโยชน ในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

/   

2. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเ พ่ือปลอมแปลง
เอกสารราชการท่ีใชประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียน 

/   

3. เจาหนาท่ีเผยแพรขอสอบเพ่ือแลกกับผลประโยชนใน
ทางตรงหรือทางออม 

/   

4. เจาหนาท่ีเอ้ือหรือมีสวนสนับสนุนใหเกิดการทุจริต
เกิดข้ึนระหวางการสอบ/การตรวจขอสอบและประกาศ
ผลสอบเปนผู ดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

/   

5. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. มีมาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 
2. มีมาตรการในการเขาสอบและคุมสอบผูดําเนินการสปา 
3. มีมาตรการในการจัดทําและการจัดเก็บขอสอบใหมีความรัดกุม  โปรงใส 
4. ออกขอสอบท่ีแตกตางกัน เปนจํานวน 4 ชุด เพ่ือปองกันการลอกขอสอบ 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ,  
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

3. รับรองหลักสูตร
สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ 
และการบริการเพ่ือสุขภาพ 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไมเปนมาตรฐาน 

/   

2. คณะอนุกรรมการ/เจาหนาท่ีพิจารณาคําขออนุญาตไม
เปนมาตรฐานข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการ 

/   

3. เจาหนาท่ี/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ
แกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตท่ี
เปนคุณหรือเปนโทษแกผูขออนุญาต 

/   

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใชดุลยพินิจท่ี
เปนคุณหรือเปนโทษตอขออนุญาตเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน 

/   

5. เจาหนาท่ีประวิงเวลาการแจงผลการพิจารณาแกผูขอ
อนุญาตเพ่ือแลกกับผลประโยชน 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองหลักสูตรดานการบริการเพ่ือสุขภาพ 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- กําหนดข้ันตอนปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
- กําหนดข้ันตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
2. มีคูมือการขอรับรองหลักสูตรดานการบริการเพ่ือสุขภาพ (คูมือประชาชน) 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน ศบส. 1 - 12 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

4. การอนุมัติ อนุญาต
ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือ
ผูมีภาวะพึงพิง 

1. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารฯเรียกรับผลประโยชนใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

/   

2. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนหรือรับสิ่งตอบแทน/
ของขวัญ เพ่ือแลกกับการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินฯ 

 /  

3. เจาหนาท่ีใชความสัมพันธสวนบุคคลเอ้ือประโยชน     
ใหความชวยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ 

/   

 4. .คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไมเปนธรรมหรือ
ชวยเหลือพวกพองเพ่ือเรียกรองผลประโยชน 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. มีการจัดทําคูมือในการการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึงพิง 
2. ชี้แจง สงเสริม ถายทอดองคความรู และพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. มีการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงาน ข้ันตอน รายละเอียดการอนุมัติ อนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึงพิง 
2. ชี้แจง สงเสริม ถายทอดองคความรู และพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดําเนินการท่ีผานมาไมพบการกระทําการทุจริต 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย, กองแบบแผน, กองสุขศึกษา 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

5. การสงเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. ขอมูลประกอบการประเมินไมครบถวน ไมถูกตองตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

/   

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑการประเมิน 
2.1ขาดคูมือสําหรับผูตรวจการประเมินในการควบคุม
ตรวจประเมินระดับ เขต 
2.2 เจาหนาท่ีมีประสบการณท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจใช
ดุลยพินิจในการพิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑประเมิน
ท่ีตั้งไว) 

 /  

3. การตรวจสอบความครบถวนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดทําคูมือใหผูตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง สงเสริม ถายทอดองคความรู และพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูตรวจการ
ประเมิน 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. มีคูมือใหผูตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง สงเสริม ถายทอดองคความรู และพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูตรวจการ
ประเมิน ผานระบบ on line meeting 
3. ดําเนินการประเมินผลผานระบบ electronic โดยคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองแบบแผน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

6. การจัดทําแผนแมบท 
(Master plan) ดานอาคาร
และสภาพแวดลอม 

1. การเก็บขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทไมถูกตอง
และไมครบถวน 

 /  

2. การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีไมถูกตอง  
ไมเหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของและเปน
ท่ียอมรับเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นเพ่ิมเติม 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคูมือ/เกณฑมาตรฐานการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการสุขภาพ  
2. ประชุมคณะทํางานและผูเก่ียวของระหวางการดําเนินการจัดทําแผนแมบทดาน
อาคารและสภาพแวดลอม  
3. คณะกรรมการสายวิชาชีพกลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความถูกตองของการ
จัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองแบบแผน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

7. การออกแบบกอสราง
อาคารสถานบริการสุขภาพ 
(แบบท่ัวไป) 

1. การจัดทําแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ
กอสรางไมสอดคลองตอการใชงาน 

/   

2. การกําหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณกอสรางในรายการ
ประกอบแบบกอสรางไมเปนไปตามระเบียบพัสดุหรือ
เอ้ือผูคาบางราย 

/   

 3. การใชดุลยพินิจของผูออกแบบแตละวิชาชีพไมถูกตอง
เหมาะสมข้ึนอยูกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 /  

 4. เรียกรับผลประโยชนในการแกไขแบบระหวางการ
กอสราง 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของและเปน
ท่ียอมรับเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นเพ่ิมเติม 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคูมือ/เกณฑมาตรฐานการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการสุขภาพ  
2. จัดทํามาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสราง (vender list) 
3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหนากํากับมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ดําเนินการพิจารณาอนุมัติแบบกอสรางโดยคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

8 . ก า ร คั ด เ ลื อ ก  อ ส ม . ดี เ ด น
ระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม  
และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับชาติ 
อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอยางยิ่ง ไดรับขอมูล
ประกอบการพิจารณาท่ีไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

/   

2. คณะกรรมการการใช ดุลยพินิจ ท่ีไม เปนธรรม
เนื่องจากรูปแบบการตอนรับตามบริบทท่ีแตกตางกัน
ของแตละพ้ืนท่ี 

/   

3. การเรียกรับผลประโยชนเพ่ือใหมีผลกระทบตอการ
คัดเลือก 

/   

มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม ไมมี 
สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางการคัดเลือกผานระบบออนไลน (SOP) เพ่ือใชเปนแนวทาง
เดียวกันทุกจังหวัด 
2. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเดนระดับชาติ โดยคัดเลือกกรรมการ
จากหนวยงานวิชาการตางๆ ท่ีไมมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเกณฑคุณสมบัติของ
กรรมการชัดเจน 
4. แตงตั้งคณะอํานวยการทําหนาท่ีในการรับรองผลการคัดเลือกใหเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได 
5. แจงกําหนดการ ชวงเวลา สถานท่ี และรูปแบบการคัดเลือก และการนําเสนอ
ผลงาน โดยใชรูปแบบเดียวกัน 
4. จัดทําขอกําหนดสําหรับกรรมการและผูรับการประเมิน การหามเรียกรับ
ผลประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

 

 

 



55 

 

ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

9.การคัดเลือก อสม.ดีเดนระดับเขต/
ภาค 

1. ความเขาใจหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเดน 
ระดับเขต/ภาค ท่ีคลาดเคลื่อนของผูมีสวนไดสวนเสีย  

/   

2. คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ไมสามารถรวมเปน
กรรมการ หรือเขารวมไดตลอดการคัดเลือกและนําเสนอ
ผลงาน 

/   

3.การจัดสงเอกสารผลงานของ อสม.ดีเดนระดับจังหวัด ใหกับ
คณะกรรมการไมตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

/   

4. เกิดการแทรกแซง สนับสนุนขอมูล ชวยเหลือ ของพ่ีเลี้ยง/
เครือขาย ระหวางท่ี อสม.นําเสนอและตอบขอซักถามในการ
คัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไมไดรับการอนุญาตจาก
กรรมการ 

/   

5. การนําเสนอขอมูลเท็จ ท่ีไมตรงกับผลงานนําเสนอของ อสม.
ดีเดน 

 /  

6. รูปแบบการคัดเลือกมีขอจํากัด ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
คัดเลือก อสม.ดีเดน ระดับเขต/ภาค 

/   

มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม ไมมี 
สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคูมือหลักเกณฑการคัดเลือก อสม.ดีเดน ชี้แจง และเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ท่ีหลากหลาย จัดทําทําเนียบคณะกรรมการ สําหรับติดตอประสานงาน 
2. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด (จากฐานขอมูล 
thaiphc.net /สําเนาใบประกาศนียบัตร 
3. จัดทําเกณฑและผูรับผิดชอบการตรวจสอบการนําเสนอผลงานงานการคัดเลือก 
อสม.ดีเดน ระดับเขต/ภาค 
4. จัดทําหลักเกณฑการนําเสนอแสดงหลักฐานเชิงประจักษและหนังสือรับรอง
ผลงานจากผูท่ีเก่ียวของ 
5. คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบผลงานจาการนําเสนอและผลงานเชิงประจักษ
ในพ้ืนท่ี  
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองกฎหมาย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

10. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกรางกฎหมายอาจเปนผูมีสวนไดสวน
เสียกับกฎหมายท่ียกรางกฎหมาย 

/   

2. การรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายไมครอบคลุม  
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเปาหมายอาจทําใหกฎหมาย
เอ้ือประโยชนตอคนบางกลุม 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางการรางกฎหมายและการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังภายในและภายนอกกรม 
2. กําหนดกลุมเปาหมายการรับฟงความคิดเห็นใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
ชัดเจน  
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน ศูนยคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

11. การจัดการขอรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เจาหนา ท่ีใช ดุลยพินิจในการรับหรือไมรับเรื่อง
รองเรียนอยางไมเปนธรรม/ไมถูกตอง 

/   

2. แกไขเอกสาร ปลอมแปลง เพ่ิมเติมเอกสารของ 
ผูรองเรียนสงเอกสารขอมูลไมครบถวนเพ่ือชวยเหลือหรือ
กลั่นแกลงผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

/   

3. เจาหนาท่ีไมดําเนินการตอขอรองเรียนท่ีไดรับหรือ
ดําเนินการลาชา ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับประโยชนหรือ
ชวยเหลือพวกพอง  

/   

4. ผูรับผิดชอบงานรองเรียนเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือ
เอ้ือประโยชนกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

/   

5. คณะกรรมการเรื่องรองเรียนเรียกรับผลประโยชนหรือ       
มีสวนไดเสียกับผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียน 

/   

6. การใชดุลยพินิจการสั่งการอยางไมถูกตองและไมเปน
ธรรม  

/   

7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไมเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียนและพัฒนาระบบการกํากับติดตามการจัดการขอ
รองเรียน 
2. จัดทําเอกสารชี้แจงถึงอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบการ
ดําเนินการในการสงเรื่องรองเรียนใหพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
3. จดัทําระบบการกลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน สํานักผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

12. การจัดทําวารสารวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเ พ่ือแลกกับการ
พิจารณาผลงานวิชาการของพวกพองหรือไมเผยแพร
ตามลําดับ 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําและเผยแพรขอกําหนดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานการเตรียมตนฉบับเพ่ือ
เผยแพรในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว  
2. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบดวย คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมทุก
ศาสตร รวมเปนกองบรรณาธิการและพิจารณาบทความ 
3. ประชุมคณะทํางานพิจารณาบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการกรม
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ   
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กลุมตรวจสอบภายใน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

13. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหนวยรบัตรวจ /   
2. การแทรกแซงการทํางานทําใหการใชดุลยพินิจของ           
ผูตรวจสอบขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 

/   

3. การใหคําปรึกษาแกผูรับบริการโดยใชชองโหวเพ่ือ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. หนวยงานไดจัดทํากิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและกําหนดมาตรการ 
บทลงโทษ ในการปองกันการทุจริตในหนาท่ี 
2. จัดใหผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมรับฟงเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน      
7 ดาน และเปดโอกาสใหมีสิทธิอุทธรณขอทักทวง 
3. จัดตั้งและพัฒนาระบบใหคําปรึกษาผานชองทาง Online  
4. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และชองทางรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

14 . การคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แ ต ง ต้ั ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง
ระดับสูงข้ึนและฝกอบรม 

1. ความลาชาของการแจงขาวสารภายในหนวยงาน /   
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการ
คัดเลือกท่ีไมเปนธรรมหรือเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

/   

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหนาท่ีไมเปน
ธรรมเอ้ือประโยชนแกพวกพองหรือเรียกรับผลประโยชน 

/   

4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
เรียกรับผลประโยชนเพ่ือแลกกับการพิจารณาผลงาน
หรือความเหมาะสมกับตําแหนง  

/   

5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงใช
ดุลยพินิจไมถูกตองไมเปนธรรมในการประเมินผลงาน 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไมมี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. กําหนดเปนมาตรฐานการทํางานในการจัดสงหนังสือเวียนเรื่องเรงดวนและสําคัญ 
และเพ่ิมชองทางการแจงเวียนผาน Line “กบค.” และ “HR Network”  E-mail  
2. อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกท่ีเปนธรรมและ
โปรงใส   
3. แตงต้ังคณะกรรมการในการคัดเลือก (เลื่อนระดับสูงข้ึน และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพ่ือดําเนินการคัดเลือก  
5. ดําเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

15. การจางเหมาบํารุงรักษา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง 

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางดาน
เทคนิคไมเหมาะสม เกินความจําเปน ทําใหตองใชตนทุน
เกินความจําเปน 

 /  

2. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะท่ีเอ้ือแกผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 /  

3. การล็อคสเปคของอุปกรณ/วัดสุ ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

/   

4 .  การ พิจารณาผลการประกวดราคาจ า ง เหมา
บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 /  

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

- 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. แตงตั้งคณะกรรมการฯเปนไปตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง 
2. การคัดเลือกสินคาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. มีการตรวจรับสินคากอนตรวจรับพัสดุและเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4. จัดทําคูมือ/ Flowchart ข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
5. มีการสงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมพัฒนาความรู 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

16.จัดทํา ติดตามและตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรอง
หนวยงาน 

1. การใชดุลพินิจใหคะแนนประเมินผลไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับผลงานเพ่ือแลกกับผลประโยชน
สวนตัว 

/   

2. การมอบผูแทนท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมเขารวมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) ในการกําหนด
หลักเกณฑ/การประเมินผล 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1.กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลท่ีชัดเจน และเผยแพรใหรับทราบท้ัง คกก. ตรวจ
ประเมินฯ และหนวยงานรับตรวจ 
2.การประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
2.1 กก.กลัน่กรองผลงาน 
2.2 กก.ประเมินผลและรับรองผลการประเมินฯ 
3.ผลการตรวจประเมินฯ ตองไดรับความเห็นชอบผูบริหารกรม 
4.กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีชัดเจน 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย,ศูนยคุมครองผูบริโภค 

ชื่อแผนบริหารความเสีย่ง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

17.การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การจัดการเ ร่ืองรองเ รียนให
เชื่อมโยงกับหนวยงานภายใน
หรือภายนอก 

1. เจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการรับเร่ืองรองเรียนอยางไมเปน
ธรรม 

/   

2. เจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการรับพิจารณากลัน่กรองเร่ือง
รองเรียนอยางไมถูกตอง 

 /  

3. เจาหนาที่อาจใชชื่อ และรหัสของเจาหนาที่คนอ่ืนในการ
ลงชื่อเขาระบบ www.crm.hss.moph.go.th 

/   

4. เจาหนาที่อาจสงเร่ืองรองเรียนไมตรงกับพืน้ที่ความ
รับผิดชอบ สงผลใหขอมูลอาจถูกเปดเผย 

/   

5. เจาหนาที่อาจปลอมแปลงแกไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม
เอกสารของผูรองเรียน 

 /  

6.เจาหนาที่ ไมดํา เนินการตอขอรองเรียนที่ ได รับหรือ 
ดําเนินการลาชา 

/   

7. การสรุปผลการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

/   

มาตรการปอง กันการทุจ ริต
เพิ่มเติม 

- 

สถานะของการดํ า เนิ นกา ร
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เร่ิมดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. มีการตรวจสอบการรับเร่ืองรองเรียนของเจาหนาที่โดยหัวหนางานบริหารจัดการเร่ือง
รองเรียน 
2. ลงชื่อออกจากระบบทุกคร้ังงานใชงานในระบบ www.crm.hss.moph.go.th 
3. จัดทําเอกสารชี้แจงถึงอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของประกอบการดําเนินการใน
การสงเร่ืองรองเรียนใหพื้นที่ความรับผิดชอบ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเร่ืองรองเรียนวาถูกตอง ครบถวน หรือไม
อยางไร ตรงกับเอกสารของผูรองเรียน หรือไม โดยหัวหนางานบริหารจัดการเร่ืองรองเรียน  
5. จัดทําระบบการติดตามความกาวหนา การสรุปผล และรายงานผลการจัดการเร่ือง
รองเรียนเปนระยะ  
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กองกฎหมาย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

18.การดําเนินคดี
สถานพยาบาลและผูกระทํา
ผิดกฎหมาย 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารการกระทําความผิด 

/   

เจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการพิจารณาการกระทําความผิด 
อยางไมเปนธรรมหรือไมถูกตอง 

 /  

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

- 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. กําหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน 
2. กําหนดใหมีการพัฒนาสงเสริมใหบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตยใน
การปฏิบัติหนาท่ี 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน กลุมแผนงาน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

19. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจําป 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจาํป 
ไมตอบยุทธศาสตรชาติ  

/   

2. ไมปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

/   

3. การจัดสรรงบประมาณประจําปใหหนวยงานท่ีไมเปน
ธรรม มีความเหลื่อมล้ําดานงบประมาณและทรัพยากร
และเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

 /  

4. การใชงบประมาณไม เปนไปตามวัตถุประสงค 
เปาหมาย และเบิกจายไมตรงความจริง 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดทําระบบติดตามผลในระบบ SMART และรายงานผลตอผูบริหารทุกเดือน 
2. จัดทํามาตรการสําหรับจัดการหนวยงานท่ีไมจัดทําคําของบประมาณฯ ตามท่ีคณะ
กรรมการฯ พิจารณา 
3. แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย ไดแก 
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบพัฒนาบุคลากร ดวยความโปรงใส 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. ชี้แจงขอปฏิบัติ และแนวทางในการจัดคําของบประมาณตามยุทธศาสตรให
หนวยงานทราบ 
2. แตงต้ังคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคําของบประมาณฯ ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
3. แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย ไดแก 
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบพัฒนาบุคลากร 
4. จัดทําแนวทาง สรางมาตรการ กลไกการกํากับ/ติดตาม ในการรายงานผลการ
เบิกจายของหนวยงานใหสามารถตรวจสอบได 
5. ใชระบบ SMART ในติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณ 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน สํานักงานเลขานุการกรม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

20. การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

1. การใชอํานาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปน 
คณะกรรมการตางๆ ท่ีเอ้ือตอผลประโยชนทับซอน  

 /  

2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกลชิดคุนเคยกับผูประกอบการ 

 /  

3 .  เ จ าหน า ท่ี แก ไขหรื อขอ เอกสาร เ พ่ิม เ ติมจาก
ผูประกอบการท่ียื่นเอกสารไมครบถวนเพ่ือเปนคุณหรือ
เปนโทษตอผูประกอบการ 

/   

4. การใชดุลยพินิจ/อํานาจเลือกผูประกอบการเฉพาะ
พวกพองหรือผูเสนอใหผลประโยชนอาจมีผลตอราคาท่ี
สู ง ข้ึน หรือ คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการ ท่ี ไม ได
มาตรฐาน 

/   

5. ผูประกอบการมีการเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแก 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีจัดหาท้ังทางตรงและทางออม 

/   

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชนจาก
ผูประกอบการทําใหไดรับพัสดุไมครบจํานวน ไม มี
คุณภาพ 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. แตงตั้งคณะกรรมการฯเปนไปตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง 
2. การคัดเลือกสินคาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. มีการตรวจรับสินคากอนตรวจรับพัสดุและเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4. จัดทําคูมือ/ Flowchart ข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
5. มีการสงเจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานเขารับการอบรม 
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ตารางท่ี 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตอ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
หนวยงานท่ีประเมิน สํานักงานเลขานุการกรม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

21.การขอใชรถยนตราชการ 1. การนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว /   
2. นําน้ํามันไปใชสวนตัวหรือเติมน้ํามันไมครบตามบิล
ใบเสร็จ 

/   

3. พนักงานขับรถยนตไมมีการศึกษาเสนทางกอนการ
ปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดการสิ้นเปลื้องน้ํามัน 

/   

4. การมีสวนไดสวนเสียระหวางพนักงาน  เจาหนาท่ี 
และผูคา 

/   

5. ผูขอใชรถกับผูเดินทางไมใชเปนคนเดียวกัน (ไมระบุ
ชื่อผูเดินทางไปราชการในใบขอใชรถยนต) 

/   

มาตรการปองกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

- 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. เจาหนาท่ีมีการควบคุมการใชรถยนตราชการตามแบบขอใชรถ (แบบ 3,แบบ 4) 
2. มีการควบคุมการเบิกจายน้ํามันดวยบัตรเดิมน้ํามัน (ฝงการด) 
3. มีการแจงพนักงานขับรถยนตใหศึกษาเสนทางกอนการปฏิบัติงานลวงหนา 1 วัน 
ใช map ในการนําทาง 
4. เจาหนาท่ีผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการประสานกับผูคาโดยตรง 
5. ดําเนินการควบคุมโดยการใชแบบขอใชรถ (แบบ 3) และมีการสุมตรวจประเมิน 
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เอกสารอางอิง 
1. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) (2563) คูมือแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทํามาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตสําหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน.
สืบคนเม่ือ 21 มีนาคม 2565. จาก http://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf. 
2. สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. 
(2564 ) .  คู มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564. 
3. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD 
RIST-ASSESSMENTS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4. สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. 
(2563). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
5. กลุมงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
6. กลุมงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการดําเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
6. กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563, ราชกิจจานุเบกษา 
เ ล ม  1 3 7  ต อ น ท่ี  4 1  ก  ห น า  3 6  – 4 2  ล ง วั น ท่ี  9  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3 ,  สื บ ค น  จ า ก  
http://www.library.coj.go.th/file_upload/module/law/digital_file/aaf59775.pdf 
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